
Jornal Mural diário produzido pela Divisão de Comunicação Social 
Redação: Christine Matos, Josie Marja, Wolney Mororó, 
Penélope Araújo e Beatriz Barreto  
Jornalista responsável: Isabelle Câmara - DRT/PE 2528 

Edição nº 2419
www.trf5.jus.br

comunicacaosocial@trf5.jus.br
Fotos:  Juliana Galvão, 

Cleyton Silva e 
Penélope Araújo 

A

Meio Ambiente
Um ar condicionado sujo represen-

ta 158 quilos de gás carbônico a 
mais na atmosfera por ano.

TRF5 inicia pagamento de Requisições de 
Pequeno Valor na terça-feira (8/07)

de Julho4
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Publicada Resolução que institui a Estratégia Judiciária até 2020
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Aniversariantes

partir da próxima terça-
-feira (8/07), o TRF5 estará 
liberando o pagamento de 

R$ 96.663.010.40 em Requisi-
ções de Pequeno valor (RPVs). 
O montante vai beneficiar mais 
de 20 mil pessoas nos seis esta-
dos nordestinos que integram a 
Justiça Federal na 5ª Região. Os 
recursos correspondem ao pa-
gamento de dívidas judiciais da 
União e de órgãos públicos fe-
derais, autuadas em maio de 2014, 
na maioria previdenciária, cujos 
valores não ultrapassam o corres-
pondente a 60 salários mínimos 

Comprovante de 
matrícula

Vagas do 
estacionamento 
são liberadas

A Resolução nº 198 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que 
institui a Estratégia Judiciária até 
2020, foi publicada, na sema-
na passada, no Diário de Justiça 
eletrônico (DJe). O texto revisa a 
estratégia em vigor proposta em 
2009 (Resolução CNJ nº 70, que 
instituiu o Planejamento Estraté-
gico do Judiciário 2009-2014). O 
documento, aprovado por una-

nimidade em Plenário, estabelece 
que as Metas Nacionais sejam prio-
ritariamente elaboradas a partir de 
uma cesta de indicadores nacionais 
(que todos os órgãos do Judiciário 
obrigatoriamente têm de medir) e 
que constam do Relatório Justiça 
em Números. A nova Resolução 
entrará em vigor a partir de janeiro 
de 2015, mas foi publicada com 
antecedência, para que os tribunais 

possam ajustar seus orçamentos e 
alinhar suas estratégias às priori-
dades nacionais.

A Seção de Acompanhamento 
de Estágio de Nível Superior, 
do Núcleo de Desenvolvimento 
de Recursos Humano (NDRH), 
informa aos estudantes estagiá-
rios que o prazo de entrega do 
comprovante de matrícula, rela-
tivo ao 2º semestre de 2014, se 
encerra no próximo dia 15/07. O 
documento, imprescindível para 
a renovação do estágio e a emis-
são do Termo de Compromis-
so de Estágio (TCE), deverá ser 
apresentado ao setor específico.

por benefício. As RPVs estão situ-
adas no intervalo sequencial entre 
os números 1.121.906 e 1.138.602. 
Para receber, os favorecidos pelas 

RPVs localizadas nos interva-
los 1.121.906 a 1.126.315 de-
vem se dirigir a uma agência 
da Caixa Econômica Federal; 
e dos intervalos 1.126.316 a 
1.118.602, a uma do Banco do 
Brasil. Nos últimos seis meses, 
o TRF5 liberou um total de R$ 
539.068.301,95 em RPVs, be-
neficiando 118.665 pessoas no 
âmbito da sua jurisdição. Neste 
período, o estado de Pernam-

buco obteve o maior número de 
recursos (R$ 92.982.452,89) e Ala-
goas, o maior número de benefici-
ários (20.189). A Subsecretaria de Apoio Especial 

(SAE) comunica aos servidores que 
foram liberadas as 32 vagas de 
estacionamento, sendo 17 na sede 
do TRF5 e 15, no Anexo 1 (Esmafe), 
que estavam sendo utilizadas pelos 
Policiais Federais que atuaram du-
rante os jogos da Copa do Mundo, 
realizados na Arena Pernambuco. As 
vagas foram cedidas pelo TRF5, no 
período de 2/06 a 2/07, porque a PF 
recebeu um reforço de 200 policiais 
de outros estados. Desse modo, 
as 32 vagas voltam a ser ocupadas 
normalmente pelos servidores, por 
ordem de chegada.


